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DEPRESSZIÓ: elQrendelhetQ a Nehéz szó, a zenekar 9. nagylemeze; új dal és videoklip: Embernek maradni

Andrea, csütörtök 22 augusztus 2019 - 07:30:32

ElQrendelhetQ a jövQ hónap elején érkezQ új DEPRESSZIÓ nagylemez, a Nehéz szó. A zenekar 9. albuma 2019. 09.
09-én jelenik majd meg az EDGE Records gondozásában, 9 dalt fog tartalmazni és 999 Forintért lehet megvásárolni. A
zenekar és kiadója számos extrával készült az elQrendelQk számára: A lemez beszerezhetQ limitált digipack kiadásban,
ajándék poszterrel, illetve különleges, csak az elQrendelQk számára elérhetQ pólót is lehet választani az új lemez
mellé. A zenekar történetében elQször bakelit formátum is elérhetQ lesz, összesen 300 példány erejéig, egyedi
sorszámozással.
%¶þ Depresszió: Nehéz szó elQrendelés:
depressziomusic.hu

A lemez felvezetéseként jelent meg videoklippel az Embernek maradni címq dal, mely megtekinthetQ az alábbi linken.

A hétköznapok küzdelmeirQl szóló dalhoz a Pixel Film készített videoklipet. Az új dalt élQben elQször augusztus
17-én lehet majd meghallgatni a zenekar budapesti koncertjén. A Barba Negra Trackben megrendezésre kerülQ bulira egy
friss mqsorral is készül a Depresszió. További érdekesség az eseménnyel kapcsolatban, hogy ezen a koncerten tér
vissza a színpadra a pár hete bokatörést szenvedett basszusgitáros Kovács Zoli.

%¶þ Depresszió - Budapest / Barba Negra Track Facebook esemény:
www.facebook.com/events/513794985822147/

A DEPRESSZIÓ az elsQ lemezelQzetes dallal még májusban jelentkezett, a Különjárathoz videoklip is készült.
A Különjárat tartalmazza a ránk jellemzQ stílusjegyeket, de jellegében hasonló dalunk még nem volt. Fontosnak
tartjuk, hogy frissek maradjunk zeneileg, és a videoklip is ebben a szellemben készült. Mivel ez a 25. klipünk, ezért itt is
szerettünk volna eltérni az eddig megszokottaktól. Egy vizuális érdekességgel szerettük volna alátámasztani a dal
hangulatát. - mondta akkor Halász Feri a klippel kapcsolatban.

Depresszió: Nehéz szó
(2019 - EDGE Records
01. Napos oldal
02. Elmozdíthatatlan
03. Bqnrészes
04. Embernek maradni
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05. Csendben és zajban
06. Különjárat
07. Hogy lennél
08. Én leszek
09. Vérrel-verejtékkel

%¶þ BQvebb információk:
depressziomusic.hu
facebook.com/depressziomusic
instagram.com/depressziomusic
youtube.com/depressziomusic
www.facebook.com/HammerMusicHungary/

